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Samhällsbyggnadsnämnden

Utveckla den historiska kärnans parkmiljöer
Förslag till beslut
1 Samhällsbyggnadsnämnden ger Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att utreda möjlig utveckling av rekreativa kvaliteter i den
historiska kärnans parkmiljö.
Ärende
Linköping växer och utvecklas vilket innebär ett ökat behov av kvalitativa
offentliga miljöer. I översiktsplanen Linköpings mötesplatser - innerstadens
parker och torg (utställningsversion) beskrivs vikten av att det finns parker och
torg i tillräcklig mängd, av god kvalitet, i strategiska lägen och att de är miljöer
där alla känner sig välkomna. I planen beskrivs på en övergripande nivå även
vilka utvecklingsbehov som finns för respektive park. Utvecklingsbehoven
skiljer sig åt men generellt råder en brist på lekmiljöer i centrala innerstaden.
De gröna miljöerna runt slottet och domkyrkan, centralt i Linköpings
kulturhistoriska kärna, är idag uppdelade på ett antal parker. Kungsträdgården
är belägen i mitten och omgärdas av Borggårdsparken, Landstatsparken,
Biblioteksparken och Domkyrkoparken. Alla parker är öppna för allmänheten
förutom Kungsträdgården.
Parkmiljöerna runt slottet och domkyrkan har tillsammans med omgivande
miljöer potential att vidareutvecklas som besöksmål men också som rekreativ
miljö för linköpingsborna. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ge Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå vidare med att utreda möjlig
utveckling av rekreativa kvaliteter i den historiska kärnans parkmiljöer.
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Bakgrund
Linköping växer och utvecklas vilket innebär ett ökat behov av kvalitativa
offentliga miljöer. I översiktsplanen Linköpings mötesplatser -innerstadens
parker och torg (utställningsversion) beskrivs vikten av att det finns parker och
torg i tillräcklig mängd, av god kvalitet, i strategiska lägen och att de är miljöer
där alla känner sig välkomna. I planen beskrivs på en övergripande nivå även
vilka utvecklingsbehov som finns för respektive park. Utvecklingsbehoven
skiljer sig åt men generellt finns en brist på parker för närrekreation, främst
lekmiljöer, i delar av centrala innerstaden.
Området runt Domkyrkan och slottet bär spår av Linköpings historia snart
1000 år tillbaka. Parkerna har höga kulturvärden och ingår i riksintresset för
kulturmiljövården för Linköpings innerstad. Idag är området uppdelat på ett
antal parker där Kungsträdgården, i anslutning till slottet, är belägen i mitten
och omgärdas av Borggårdsparken, Landstatsparken, Biblioteksparken och
Domkyrkoparken. Parkerna förvaltas och ägs av olika fastighetsägare. Parkerna
är öppna för allmänheten förutom Kungsträdgården som utgör länsresidensets
privata trädgård och endast öppen för allmänheten vid särskilda tillfällen.
Idag har parkerna olika karaktär var för sig och är relativt små men
sammanlänkas med gång- och cykelstråk i en grön struktur. De gröna miljöerna
runt slottet och domkyrkan har tillsammans potential att vidareutvecklas som
besöksmål men också som rekreativ miljö för linköpingsborna.
För att fortsatt utveckla de centrala parkmiljöerna behöver de olika parkernas
möjliga utveckling utredas och beskrivas samlat. Att studera de centrala
parkmiljöerna samlat betonas även i Linköpings mötesplatser -innerstadens
parker och torg. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ge Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå vidare med att utreda möjlig
utveckling av rekreativa kvaliteter i den historiska kärnans parkmiljöer.

Ekonomiska konsekvenser
En eventuell utredning bedöms kräva resurser från bland annat Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. I övrigt är de ekonomiska konsekvenserna
kopplade till utredningens innehåll och eventuella förslag.

Kommunala mål
En ekologiskt hållbar kommun
Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025
och medborgarna ska aktivt delta i arbetet. Linköping ska ligga i framkant för
gröna lösningar på klimatutmaningarna och i utvecklingen av miljöteknik.
Värdefulla naturområden ska säkras och kommunen ska aktivt arbeta för att
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bevara den biologiska mångfalden. Den täta staden, med park- och
rekreationsområden, är den hållbara staden.
En kreativ kommun
Ett varierat kultur- och fritidsutbud som riktar sig till alla Linköpingsbor ska
finnas i kommunens olika stadsdelar och orter och även locka besökare. I
Linköping ska det finnas en god samverkan mellan kommun och föreningsliv.
Alla barn och unga ska kunna ta del av ett rikt och meningsfullt fritids- och
kulturliv samt möjligheten att skapa själva..
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

Jämställdhet
Ett ökat kvalitativt parkutbud gagnar alla, flickor och pojkar och kvinnor och
män.

Samråd
Samråd har skett med Plankontoret.
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